
 

 

 



 

 

 بـاسـمـك الـلـهـم
 

  "يا أسرياً خلَف قضباِن الِعدا "
 

فـك اهلل  -بـرقيـة شـجـو إلى قلـب الشـيخ أبـي الولـيد المقـدسـي 
 . - أسـره

 

 
 يـا أسيـًرا خلـَف قضـباِن العِـدا

طُـوِل املـَدىيـشتـكـي للـِه ِمـن   
 

 أنـت لإلسـالِم بـاٌب نـافِـذٌ 
 أشـَرق التـوحـيُد منـه تَـَوقُـَّدا

 
 أنـت َمـن عـلَّمـَتنـا أن نـلتـقـي

السـيِف إن حـان الـِفـدا حتـَت ظـل  
 

 أنـت َمـن حـاز الـَمفـاِخـَر واعـتَـال
 مـَعـَرًجـا للـِه نـال الـسُّـؤُددا



 

 

 
ا فـالـذييـا هشـاَم الـديـِن َصـبً   

 أجنـَى يـونـس فـي الـديـاجـي شـاِهـدا
 

 إن قَـيـَدَك يـا أمـرُي لـك الـُعـال
ُمـسـتـأِسـدا م  دُ فـارفـَع الـهـاَم و   
 

شـتـاُك سـار بـه األُلَـى
ُ
 دربُـك امل

 ومـَضـى فيـه صحـابـُة أحـمـدا
 

 وعـلـيـه مـِن تـالبـيـِب الـنَّـوى
حـاقِـدامـا يُـقـوِّيـه ويُـوري الـ  

 
 كـن َصبـورًا بالـهـدى ُمسـَتمـِسًكـا

 ُربَّ ََمـذوٍل متـسـك بـالـُهـدى
 

 ال تـَِضـق  َذرًعـا فمـا فيـه سـوى
شـتـاِق أو نَـيـِل الـنَّـدى نُـزَهـةِ 

ُ
امل  

 



 

 

 أنـت يا شيـَخ العقـيدِة والـفـِدا
 ِصـرَت حممـوَد الوصـايِة قـائـدا

 
 ذنـُبك اجلـاين بأنـك راِجـمٌ 

 ُنصـَرًة للـديـِن فـي وجـِه الـرََّدى
 

 إن فـي عيـنـيك سـهـًمـا صـائـًبا
 ِلَمـن استـقـَوى عـليـك تَـََهـوُّدا

 
 ريـُح غـزَة لـم تَـَزل  َتسَفـي هبـا

ـُق ِطـيـبِـك ِمـن عـلـوٍم وَشـداَعب    
 

 مجـلُة اإلخـواِن كـنـَت هلـم أبًـا
اوعلـى الـعـادي حـًِمـا وُمـَهـنَّد  

 
ل اإليـمـاَن ِمـن كـفِّ اهلـدىأشـعِ   

 رايـُة التـوحيـِد تـخـتـرُِق العِـدا
 



 

 

 
 ال تـََذر  للـظـاعنـيـن عـن الـِحـَمى
 سـاءهم َشـوُك الـعقـيدِة إذ بـدا

 
 زَعمـوا أن الشـريعـَة ُحـكُمـهم

 فـإذا حـقَّ الـُجـمـوع تـمـردا؟؟؟؟
 

 ويـحـَهـم كـيـف ارتـَضـوا عـنهـا بـمـا
 شـرَع الـكـفـاُر شـرًعـا أسـودا

 
 إن لـيَل الـظلـِم ولَـّى وانقَضـى
 وبـدا فـجُر الـعقـيدِة ُمـسعِـدا

 
 وسـمـَت للـِه أرواٌح فـَدت

 ِشـرعـََة الـرحـمـِن خيـرًا َمـشـَهـدا
 

 فـي ِضـفـاِف النـهـِر تـَنـُزو ُحـوُرها
 ناعـمـاٍت ُمـرتَفـاٍت َعـسـَجـدا

 



 

 

زاهـيـاٌت عـنـَدهـموقـصـوٌر   
 فـاز َمـن نـال الـحيـاَة خـالِـدا

 
 أيُّ َعيـٍش قـد َيِطـيُب وعـنَدهـم

 لَـذٌة تَـبـَقـى بـقـاًء َسـرَمـدا
 

 يا هشاَم السيِف فارتِقب  السَّما
 ُفرَجُة الرمحِن حانت َموِعدا

 
 وارفـَع القـرآَن واتـلو قـولَـه

 جـاء نـصـُر اللـِه نَـصـرًا آِكـدا
 

 لـن يكـوَن النـصـُر إال ِمـن يـدٍ 
 عـَرفـت للـِه َشـرًعـا سـائـدا

 
 لـن يكـوَن الـنصـُر إال ِمـن يـدٍ 

 آمـنَـت بـالـربِّ ربِـّا واحـًدا
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 والـحـمـد لـلـو
 أخـوكـم

 شـيـبـة الـحـمـد
 رب ارزقـنـي الشـهـادة فـي سبـيلك

 
 


